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 ]الكنيست يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون
 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل[ 1حلّه ويحدد االنتخابات العامة المقبلة في يوم 

 
 1/7/2222"معاريف"، 

 
اإلسرائيلي أمس )الخميس( بالقراءتين الثانية والثالثة على صادق الكنيست 

مشروع قانون حلّه مما يفتح الباب إلجراء انتخابات عامة مبكرة ستكون الخامسة 
 خالل ثالثة أعوام ونصف العام، وتم تحديد موعدها في األول من تشرين الثاني/

 نوفمبر المقبل.

 ت.عضو كنيس 22وأيد مشروع قانون حلّ الكنيست 

وستسمح المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست لوزير الخارجية يائير لبيد 
 بأن يتولى رئاسة الحكومة خلفا لنفتالي بينت ابتداء من منتصف الليلة الماضية.

لمعارضة واالئتالف أقرت في اوكانت لجنة برلمانية مؤلفة من أعضاء كنيست من 
لكن تم تأجيل هذا ، أول أمس )األربعاء(وقت سابق هذا األسبوع حل الكنيست مساء 

حول مشاريع قوانين أراد  الهيئة العامةالتصويت بسبب مناقشات طويلة في 
 .أعضاء الكنيست تمريرها قبل حله

وكانت ذروة مناقشات مساء أول أمس إعالن رئيس الحكومة المنتهية واليته بينت 
يرة ادة حزبه "يمينا" إلى وزتسليمه قيوفي االنتخابات المقبلة نفسه أنه لن يرشح 

 .الداخلية الحالية أييلت شاكيد
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 ]يائير لبيد باشر أداء مهمات منصبه
 رئيساً لحكومة تصريف األعمال[

 
 1/7/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
باشر رئيس الحكومة اإلسرائيلية الجديد يائير لبيد عند منتصف الليلة الماضية 

 تصريف األعمال. أداء مهمات منصبه رئيساً لحكومة

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أن لبيد سوف يعقد في تل أبيب اليوم 
)الجمعة( اجتماعات عمل مع كل من رئيس جهاز األمن العام ]"الشاباك"[ ومنسق 

سكرتيره العسكري. وفي يوم األحد المقبل سيترأس وشؤون األسرى والمفقودين 
د بعد موعد اللتئام المجلس الوزاري المصغر حدَّألول مرة جلسة الحكومة. ولم يُ

للشؤون السياسية واألمنية. كما أنه من المقرر أن يقوم رئيس الحكومة الجديد 
بزيارة رسمية إلى فرنسا األسبوع المقبل يجتمع خاللها مع الرئيس الفرنسي 

 .إيمانويل ماكرون

ال يائير لبيد في وهنأ الرئيس األميركي جو بايدن رئيس حكومة تصريف األعم
مناسبة تسلمه مهمات منصبه الجديد. وكتب بايدن في حسابه على موقع "تويتر" 
بأنه يتطلع للقاء لبيد مع نفتالي بينت في تموز/يوليو الحالي لالحتفال بالشراكة 
غير القابلة لالنفصام بين الواليات المتحدة وإسرائيل. كما هنأ لبيد وزير 

وأكد أنه يتطلع الى مواصلة التعاون الوثيق  ،ي بلينكنالخارجية األميركي أنتون
بينهما لتعزيز الشراكة بين القدس وواشنطن وتحقيق األهداف الثنائية واإلقليمية 
المشتركة. وشدد بلينكن أيضاً على أن العالقات بين الدولتين هي األقوى على مرّ 

 التاريخ.

التقى لبيد رئيس الدولة وقبل ساعات من توليه رئاسة حكومة تصريف األعمال 
 اإلسرائيلية يتسحاق هرتسوغ. 

وقال هرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم في ختام اللقاء: "إننا في 
أن نتذكر أن هناك دولة يجب إدارتها واالعتناء  علينافترة انتخابات جديدة و

 بشؤون مواطنيها". وتمنى للبيد النجاح في منصبه الجديد. 
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ضواء تسلم مت بعد ظهر أمس )الخميس( مراسم متواضعة بعيداً عن األكما أقي
 خاللها لبيد رئاسة حكومة تصريف األعمال من بينت. 

وبعد عملية التصويت على مشروع قانون حلّ الكنيست زار لبيد مؤسسة "ياد 
فاشيم" لتخليد ضحايا الهولوكوست في القدس، وقال إنه جاء الى هذا المكان 

ده ]الوزير السابق يوسف لبيد[ بأنه سيعمل دوماً على الحفاظ على ليتعهد لوال
 .إسرائيل قوية لتدافع عن نفسها وتضمن أمن سكانها

على  طالعهوعقد رئيس الحكومة المنتهية واليته نفتالي بينت جلسة مع لبيد إل
ر بيان صادر عن كأهم األمور السياسية واألمنية في إدارة دفة شؤون الدولة. وذ

وشارك فيه مسؤولون كبار من ، ن رئاسة الحكومة أن االجتماع كان مكثفاًديوا
 الطاقمين المرافقين للزعيمين.

 
 ]انتهاء محادثات الدوحة غير المباشرة بين الواليات

 المتحدة وإيران حول الملف النووي من دون إحراز أي تقدم[
 

 1/7/2222"معاريف"، 
 

المباشرة بين الواليات المتحدة وإيران حول انتهت أمس )الخميس( المحادثات غير 
 قدت في العاصمة القطرية الدوحة من دون إحراز أي تقدم.الملف النووي التي عُ

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية األميركية إن واشنطن تشعر بخيبة أمل ألن 
طهران رفضت االستجابة بشكل إيجابي إلى مبادرة قدمها االتحاد األوروبي ومن 

، وأوضح 2315شأنها أن تفتح الطريق نحو العودة إلى االتفاق النووي المبرم سنة 
 أن إيران أثارت قضايا ال عالقة لها بهذا االتفاق. 

وفي وقت سابق أمس اكتفى منسق االتحاد األوروبي في المحادثات إنريكي مورا 
 بالقول إنه لم يتم تحقيق تقدم. 

راني اإلخباري عن مصدر إيراني مطلع على في المقابل نقل موقع "تسنيم" اإلي
مجريات المحادثات قوله إن سبب عدم التوصل إلى نتيجة في هذه الجولة يعود 
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إلى إصرار الجانب األميركي على منع إيران من تحقيق مكاسب اقتصادية في أي 
 اتفاق مستقبلي.

في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة  ووصف مستشار الوفد اإليراني محمد مرندي
"الميادين"، المحادثات التي جرت بين إيران والواليات المتحدة في الدوحة خالل 

وأشار إلى أن هذه االتصاالت ستستمر حتى  ،اليومين الماضيين بأنها كانت مركزة
 ي. ويتضح ما إذا قبل األميركيون القيام بالخطوات الالزمة للعودة الى االتفاق النو

وكانت تقارير إعالمية أميركية أكدت عشية هذه المحادثات أن احتمال حدوث 
انفراج فيها منخفض، لكنها في الوقت عينه أشارت إلى أن هذه هي المحادثات 

وإلى أنه حتى اآلن عُقدت معظم المحادثات بشأن  ،األولى من نوعها منذ شهور
 ا توقفت منذ آذار/مارس الماضي.إحياء االتفاق النووي في فيينا في النمسا لكنه

إمكان هذه الجولة من المحادثات في ن إ وقال وزير الخارجية اإليراني عبد اللهيان
أكثر  أن تفضي إلى تفاهمات إذا ما تبنت الواليات المتحدة ودول أوروبا موقفاً

 واقعياً. 

التي  ا وزارة الخارجية األميركية فأكدت أن على إيران التنازل عن مطالبهاأمّ
أبرم أعوام في نطاق االتفاق الذي  7عليه معها قبل  التوافقتنحرف عما تم 

 انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.و
 

 تأييد نتنياهوفي ]ترامب: سأفكر 
 الرغم من خيبة أملي منه[على 

 
 1/7/2222"معاريف"، 

 
إنه سينظر في تأييد بنيامين نتنياهو  قال الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب

 المقبلة.العامة في االنتخابات اإلسرائيلية 

وجاءت أقوال ترامب هذه في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة األميركية 
"نيوز ماكس" الليلة قبل الماضية، وأكد فيها أيضًا أن لديه خيبة أمل من نتنياهو 
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حبه كثيراً وإذا ما ترشح سيفكر بالتأكيد في يبشكل عام  هلكن، من نواحٍ معينة
 تقديم الدعم له. كما أكد أن نتنياهو قام بالكثير من األعمال الجيدة.

 خرى في البيت األبيضجدير بالذكر أن ترامب نفسه يفكر في خوض انتخابات أُوال
على وكان يُنظر إلى ترامب ونتنياهو  .بعد والية رئاسية واحدة 2324في سنة 

أن عالقتهما تدهورت بعد أن  غيرحليفان مقربان خالل فترة والية األول، أنهما 
 .2323سنة الرئاسة األميركية هنأ نتنياهو جو بايدن بفوزه في انتخابات 

 
 من الواليات المتحدة وإسرائيل  ]تقرير: دبلوماسيون ورجال قانون

 صفقة على ساعٍ حثيثة لوضع اللمسات األخيرةومصر يقومون بم والسعودية

 جزيرتي تيران وصنافير في البحر األحمر إلى السيادة السعودية[ نقل حول
 

 Walla ،1/7/2222موقع 
 

علم موقع "والال" أن عددًا من الدبلوماسيين ورجال القانون من الواليات المتحدة 
وإسرائيل والسعودية ومصر يقومون في الفترة األخيرة بمساعٍ حثيثة لوضع 

 ألحمرا البحر في وصنافير تيران جزيرتي نقل على صفقة حولاللمسات األخيرة 
في إطار تحرك يبدو شديد العالقة بقرب قيام الرئيس  ، وذلكة السعوديةالسياد إلى

تموز/يوليو الحالي  13األميركي جو بايدن بزيارة إلى منطقة الشرق األوسط يوم 
 تشمل إسرائيل والسعودية ومناطق السلطة الفلسطينية.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس للموقع إن إتمام هذه الصفقة 
ومن شأنها أن تشق  ،سيكون بمثابة إنجاز هام إلدارة بايدن في الشرق األوسط

أمام عملية تدريجية لتطبيع العالقات بين السعودية وإسرائيل. كذلك الطريق 
ية بين السعودية وإسرائيل وتبقى المشكلة أنه في ظل عدم وجود عالقات دبلوماس

ال يمكن للطرفين توقيع اتفاق رسمي بشأن الجزيرتين بشكل مباشر. وبناء على 
ذلك يجري العمل على إيجاد حلول قانونية ودبلوماسية إبداعية إلتمام الصفقة 

 .من خالل االتصاالت غير المباشرة
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إلى المذكورتين على نقل الجزيرتين  2318يذكر أن مصر والسعودية اتفقتا سنة 
السعودية. ووافقت إسرائيل من حيث المبدأ على هذه الخطوة بشرط استمرار نشاط 
قوة المراقبة الدولية كما ورد في اتفاقية السالم مع مصر التي نصّت على وجوب 

 .نزع سالح الجزيرتين ووضع قوة مراقبة دولية تحت القيادة األميركية

المنتهية واليته نفتالي بينت، ورئيس حكومة وأفيد أنه تم إطالع رئيس الحكومة 
تصريف األعمال يائير لبيد، ووزير الدفاع بني غانتس، على تفاصيل مخطط 

 .استكمال الصفقة وأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ

ووفقاً للخطوط العريضة ستوقع السعودية اتفاقية مع مصر بشأن الجزيرتين وفي 
اليات المتحدة بصفتها الراعي توضح بالتفصيل تمرر رسالة إلى الو هالوقت نفس

التزاماتها فيما يتعلق بحرية المالحة والترتيبات األمنية. وسترسل إدارة بايدن 
رسالة إلى إسرائيل توضح بالتفصيل االلتزامات السعودية فيما يتعلق بحرية 

 .المالحة وتوفر ضمانات أميركية لإلشراف على القضية

المؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن الصفقة تحافظ على  وأكدت مصادر مسؤولة في
 مصالح إسرائيل األمنية في البحر األحمر. 

 بني غانتس عن دعمه لهذه الخطوة.اإلسرائيلي كما أعرب وزير الدفاع 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه بالتوازي مع هذه الصفقة من المتوقع أن يعلن 
لجوية اإلسرائيلية بالتحليق في األجواء السعوديون سماحهم لطائرات الخطوط ا

ويجري  .الهند والصين نحووخصوصاً  نحو الشرق األقصى،السعودية في طريقها 
خرى هي السماح برحالت طيران أيضاً حول قضية أُبين الطرفين التباحث 

الحجاج المسلمين المقيمين  مصلحةمستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية ل
 .إسرائيلب
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 محلل عسكري - عاموس هرئيل
 1/7/2222"هآرتس"، 

 

 تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران مستمر
 ليس فقط في المجال السيبراني  

 
 ًيكشف خفض درجة تحذير اإلسرائيليين من السفر إلى اسطنبول هدوءا 

موقتاً لتوترات طويلة مع إيران. فبعد أن اعتقلت األجهزة األمنية التركية 
عدة خاليا كانت تخطط لخطف إسرائيليين، أو قتلهم، أصبح في اإلمكان 
خفض درجة التأهب قليالً. لكن تبادل الضربات بين الطرفين استمر هذا 

لهجمات األسبوع أيضاً، وال سيما في المجال السيبراني. لقد أدى فشل ا
المخطط لها وغضب األتراك إلى إحراج النظام في طهران الذي اضطر على 
ما يبدو إلى التراجع خطوة إلى الوراء، لكن في المجال السيبراني ليس 

 هناك هدنة حتى اآلن.
  لقد أصبح مجال اإلنكار اإليراني أكبر بكثير. ويمكن دائماً االدعاء أن

ؤولة عن هجمات تشنها مجموعات إسرائيل تكذب، وأن طهران ليست المس
 من القراصنة المستقلين يقلقها استمرار االحتالل اإلسرائيلي.

  عمليًا، ازداد حجم الهجمات اإليرانية السيبرانية بصورة كبيرة، ويبدو أنها
سجلت مؤخراً نجاحاً. وربما هذا هو سبب زيادة الهجمات ضد البنى 

ا الصحف الدولية إلى إسرائيل. فهذالتحتية الرقمية في إيران، والتي تنسبها 
األسبوع توقفت مجموعة معامل ضخمة للحديد الصلب في إيران عن العمل 
نتيجة هجمات سيبرانية، وعلى ما يبدو سيستغرق ترميم هذه األضرار عدة 

 أسابيع.
  تطرق رئيس الحكومة المنتهية واليته نفتالي بينت ووزير الدفاع بني

إلى هذه األحداث في خطابيهما في مؤتمر غانتس، بصورة غير مباشرة، 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
9 

السايبر في جامعة تل أبيب. فقارن بينت الردع السيبراني بالردع النووي 
وأعلن أنه: "إذا شن أحد هجوماً سيبرانياً علينا سنرد عليه"، إذ يمكن تفسير 
هذه الكلمات بأنها تحمل للمسؤولية. أمّا غانتس فقال: "نحن نعلم من هم 

ذين يستخدمون المفاتيح، ونحن نضربهم ونضرب من اإلرهابيون ال
 أرسلهم، وهم اآلن أمام أنظارنا، وليس على المستوى السيبراني فقط."

  تدل هذه النبرة الحادة على أن ليس المقصود إطالق التهديدات على خلفية
االنتخابات الجديدة فحسب، بل ثمة انطباع أن إسرائيل تلقت مؤخراً ضربة 

ل مناسب. فقد زعزعت الحوادث المتكاثرة بمختلف وردت عليها بشك
أنواعها ثقة النظام في طهران بنفسه. وأول أمس ذكر تقرير نشرته صحيفة 
"نيويورك تايمز" أن القيادة اإليرانية تخشى أن تكون إسرائيل اخترقت 
األجهزة االستخباراتية، وتعمل داخل إيران من دون عوائق، األمر الذي كان 

انب الفشل في تركيا، في سلسلة اإلقاالت والتبديالت في سببًا، إلى ج
المناصب في قيادة الحرس الثوري. ووفقاً للصحيفة جرى مؤخراً اعتقال 
جنرال بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل. وتدعي مصادر إسرائيلية رفيعة 
المستوى في حديث مع "هآرتس" أن األزمة الداخلية في الحرس الثوري 

 قيادته.في خصوصًا خطرة 
  قبل وقت قليل من تسليم بينت رئاسة الحكومة إلى يائير لبيد، قام يوم

الثالثاء بجولة وداعية على قيادات الموساد والشاباك. فبينت ال يوافق على 
االدعاء الذي سمعه هناك أن سياسته األمنية ال تختلف كثيراً عن سياسة 

اسية، أسلوبه الرسمي بنيامين نتنياهو، وأن الفارق بينهما هو، بصورة أس
استراتيجية جديدة، فبالنسبة إلى بينت هو َمنْ أرسى مبادىء والمتحفظ. 

سواء في مواجهة إيران أم في مواجهة الفلسطينيين؛ ففي مواجهة إيران 
انتهج خطًا أكثر عدائية شمل، وفق تقارير أجنبية، استخدام السالح ضد 

دة على األراضي اإليرانية، أهداف ال عالقة لها بالبرنامج النووي وموجو
مثل تدمير قاعدة ومصنع إلنتاج المسيرات في شباط/فبراير الماضي، 
واغتيال مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري في أيار/مايو، 
يضاف إلى ذلك الهجمات السيبرانية العديدة. ويبدو أن الهدف تأسيس قدرة 

 اً عن كل هجوم.سريعة على الرد، وجعل إيران تدفع ثمناً فوري
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  وجد بينت في األجهزة االستخباراتية الصغيرة قدراً أكبر من المرونة
الذهنية واالستعداد للقيام بتغير سريع، مقارنة بالجيش اإلسرائيلي. 
فالجيش هو عبارة عن سفينة أكثر ثقالً ومن الصعب تحريكها، ناهيك بأن 

 بدأ اليوم نصف السنة األخيرة من واليته.   رئيس األركان أفيف كوخافي

 مناورة "حماس"
  ،لم تحقق المناورة التي قامت بها "حماس" هذا األسبوع حتى اآلن نجاحًا

فقد عرضت الحركة شريطاً قصيراً يظهر فيه هشام السيد، المواطن 
، راقداً على 2315اإلسرائيلي الذي تحتفظ به "حماس" في قطاع غزة منذ 

ناع األوكسيجين على وجهه. وكان هذا أول دليل على وجود الفراش وق
هشام على قيد الحياة منذ سبع سنوات، وتدعي "حماس" أن الوضع الصحي 

 لهشام. تدهور.
  اتهم بينت وغانتس "حماس" بالتالعب بالمرضى النفسيين )السيد

واإلسرائيلي الثاني منغيستو اللذان تحتفظ بهما حماس" يعانيان مشكالت 
ة(، ولم يُظهرا أي استعداد لتقديم تنازالت في المفاوضات بشأن نفسي

صفقة تبادل لألسرى. ومن المحتمل أن يحيى السنوار، زعيم "حماس" في 
القطاع، ال يجيد قراءة الوضع في إسرائيل بصورة صحيحة، على الرغم من 

 التي أمضاها في السجن في إسرائيل. 22لغته العبرية الجيدة واألعوام الـ
  فبخالف صفقة شاليط ال توجد اليوم حركة شعبية واسعة النطاق تطالب

الحكومة بتقديم تنازالت كبيرة لقاء إطالق سراح المواطنَين اإلسرائيليَّين 
واسترجاع جثمانَي الجنديَّين هدار غولدين وأورون شاوول. وثمة شك في 

 س" فرصأنه ومع بداية المعركة االنتخابية في إسرائيل سيكون لدى "حما
أكبر مما كان لديها مع حكومة تصريف األعمال فيما يتعلق بصفقة تبادل 
أسرى. إذ ال تزال الفجوات كبيرة بين الطرفين بسبب إصرار "حماس" على 

 إطالق سراح مئات األسرى، بينهم محكومون بالسجن المؤبد.
  فالحركة بحاجة إلى صفقة بسبب المكانة المهمة لألسرى األمنيين وسط

بسبب وعد السنوار الذي لم يستطع الوفاء به:  وأيضاًمهور الفلسطيني، الج
فعندما ُأطلق سراح السنوار من السجن اإلسرائيلي في صفقة شاليط سنة 
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وعد رفاقه الذين بقوا في السجن بأنه سيسعى إلى إنقاذهم. ومع  2311
ذلك من المثير لالهتمام أن تستخدم "حماس" مناورة من هذا النوع من 

جل الدفع قدماً بالمفاوضات، من دون أن تلجأ إلى تسخين الساحة أ
العسكرية، األمر الذي يمكن ربطه بالتغير االقتصادي الذي ساهمت فيه 

ألف عامل غزّي  14التسهيالت التي انتهجتها إسرائيل في القطاع؛ فدخول 
ى ألفاً، أدى إل 23للعمل في إسرائيل، وهو عدد يمكن أن يرتفع قريباً إلى 

 8333تحسن في مستوى حياة السكان في القطاع. إذ يكسب كل عامل 
شيكل في الشهر، وَمنْ ينجح في العمل بدوامين وقضاء الليل في إسرائيل 

ألف شيكل، وهذه مبالغ ضخمة بالنسبة إلى القطاع.  12يصل راتبه إلى 
ويبدو أن "حماس" تخشى أن تعرض للخطر نجاح الخطوة اإلسرائيلية التي 

 بها الحركة لنفسها. تنس

 
  صحافي إسرائيلي -  إيتمار آيخنر

 1/7/2222" يديعوت أحرونوتموقع "
 

 السعودية وإيران إلى جانب أسعار الحليب والوقود:وبايدن 
 التحديات الجدية أمام لبيد 

 
 لبيد، الذي تولى المنصب  من المتوقع أن تكون والية رئيس الحكومة يائير

 سيكون أمام، فإنه ذلكمن رغم على الرسمياً منتصف ليلة أمس، قصيرة. و
هذه الحكومة االنتقالية بعض التحديات الجدية، في الوقت الذي سيكون 

 معسكره تعزيز اأيضًا إجراء حملة انتخابية سيحاول فيه ى لبيدعل
 مة األولى واألهم التيالمهفالمكانة التي وصل إليها. على  والمحافظة
 13في ستكون زيارة رئيس الواليات المتحدة جو بايدن ستواجهه 

 حاولتسيخدم نجاح هذه الزيارة الكثير من الخطوات التي  ، إذيوليوتموز/
 القيام بها الحكومة التي سقطت.

 أي التي يريدها،  ةتمنح لبيد الصورإنها سنجحت الزيارة، ف في حال
احترام رئيس القوة العظمى األكبر في ظى بالذي يح دولة، ئيسلسياسي، را
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يؤدي للبيد لهذا اللقاء أن ينجح أيضاً على المستوى السياسي، ويريد العالم. 
 - حلف دفاعي إسرائيلي نشاءبإ عهدالتك ،بدوره إلى إنجازات ملموسة

 السعودية.  إزاءخرى عربي ضد إيران، وخطوات تطبيعية أُ
 رائيل بين إس ةالعالقفيما يتعلق بركية جهوداً كبيرة يتستثمر اإلدارة األمو

في سبيل التوصل إلى اتفاق  التفاصيل إذ تحاول حل بعضوالسعودية، 
نافير من صتيران و جزيرتيتمنح فيه إسرائيل الضوء األخضر إلعادة 

. 2316وهو ما تم االتفاق عليه بين الدولتين منذ عام ، مصر إلى السعودية
ركا بالملحق العسكري المرفق يالسعودية أمام مصر وأم من جانبها، تلتزم

، وتحافظ على حرية المالحة في ةاإلسرائيلي –ة السالم المصري يةباتفاق
المنطقة، مع الحفاظ على حرية حركة السفن اإلسرائيلية. وبحسب االتفاق، 

 متعددة الجنسياتالالقوة  في إمكانفي الجزر، و وضع كاميراتسيتم 
وهذا هو . مالحةعلى حرية التتم المحافظة ومن هناك  ،يناءس العبور إلى

الوضع القائم الذي استمر لعشرات السنين، وبحسب  في كبيرتغيير 
بني غانتس صادق على هذه الخطة  عافدمسؤولين إسرائيليين فإن وزير ال

 قبل أكثر من عام. 
 هذه الموافقة اإلسرائيلية، توافق السعودية على إجراء خطوات  ومقابل

السماح للطائرات اإلسرائيلية  تتضمنالقدس،  حيالتطبيعية صغيرة 
سيسمح لشركة  ، األمر الذيبالمرور فوق السعودية وصوالً إلى الشرق

د والهند، ويسمح الحقًا ن"إلعال" بتقليص الوقت ساعتين ونصف إلى تايل
يران مباشر بين تل أبيب وسيدني أو ميلبورن في أستراليا. بإطالق خط ط

رة الينر الوصول إلى القا اليوم، وبسبب االلتفاف، ال تستطيع طائرة دريمف
 مباشرة. 

  السماحهو وأمر آخر يأملون بتحقيقه في إسرائيل خالل زيارة بايدن، وثمة 
 ج. الحبرحالت مباشرة يقوم بها عرب إسرائيل إلى السعودية في موسم 

  ويفيد مسؤولون إسرائيليون بأنه ليس من المتوقع أن تقوم السعودية
 قد الو ،خطوات صغيرةبل ستكتفي بإسرائيل،  حيالبخطوات علنية كبيرة 

بعد انتهاء الزيارة. هذا باإلضافة إلى  وإنماتحصل خالل زيارة بايدن، 
شيء بخصوص تحالف  إعالنأن يتم خالل الزيارة باآلمال في إسرائيل 
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 ضد إيران.  لهإسرائيلي يتم التحضير  - دفاعي عربي

 نوغزة والفلسطينيو إيران
 كون إقناع بايدن بعدم يلبيد خالل الزيارة س وأحد التحديات الذي سيواجه

 يجري فيه استئنافالعودة إلى االتفاق النووي مع إيران، في الوقت الذي 
سيحاول رئيس الحكومة إذ المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. 

العقوبات عن طهران، والتأكد من  رفعالجديد إقناع الرئيس بايدن بعدم 
دث ما سيح بشأنركا، وتفاهمات يالحفاظ على أعلى تنسيق ممكن مع أم

 في حال توقيع االتفاق النووي وقيام إيران بخرقه. 
  شغل منصب وزير الخارجية مؤخراً، بأن على إسرائيل أن  لبيد، الذيويؤمن

وسيستمر بمرافقة أجهزة األمن ، إيران في مواجهةتحافظ على حرية العمل 
تحضيراتها ليوم إصدار األوامر، إن لم يكن هناك مفر من ضرب إيران. في 

ذُهل حين اكتشف الفجوات في هذا الموضوع،  قد نفتالي بينتوكان 
 على، وخالل العام الذي شغل فيه منصب رئيس الحكومةوحاول تقليصها 

 . في النهج ذاتهلبيد االستمرار 
  ،ًقادها  القتالية التي اأن يقوم لبيد بتغيير االستراتيجي ليس متوقعاًعموما

التي كانت تقوم باألساس على كثير من الضربات وبينت ضد إيران، 
، في الوقت الذي حسبف أذرع إيران ، ال ضدالصغيرة ضد "رأس األخطبوط"

 كبيرة من شأنها أن تجر إلى حرب.  واجهاتمب القيام نمتمتنع إسرائيل 
 حماس"بعد أن نشرت ، وذلك أمام لبيد من جبهة غزة وهناك تحد آخر" 

فيديو يظهر فيه أحد األسرى، هشام السيد، وهو على قيد الحياة ويرتبط 
من الممكن أن يحصل اختراق في ملف األسرى ، إذ بجهاز تنفس اصطناعي

إسرائيل ترفض إخالء سبيل "مخربين"، وال يبدو أن لبيد فوالمفقودين. 
غدًا سيلتقي بمنسق شؤون وأمام تصميم "حماس".  توجهسيغير هذا ال

األسرى والمفقودين يارون بلوم، وفي حال نضجت األمور خالل فترة والية 
من المتوقع أن فإنه ذلك، من رغم على ال. واًبيرك اًإنجاز يكون قد حققلبيد، 

لبيد خالل الحملة،  يطرحهاتفاق أي  وبانتقاد تقوم المعارضة بالهجوم
 للقيام بصفقة خاللعلى صعيد الجماهير صعوبة كبيرة ومن الممكن توقع 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
14 

من طالق سراح ت تتضمن إإن كان، وخصوصًا حكومة انتقالية والية
 في "صفقة شاليط".  جرى ما"قتلة"، كتعتبرهم إسرائيل 

  زاءإالتي اتبعها غانتس وبينت  في السياسة ذاتهالبيد أيضًا وسيستمر 
تسمح بخروج العمال من غزة إلى العمل في إسرائيل، التي "حماس"، و

 الهذه االستراتيجيفقد كان باإلضافة إلى تسهيالت بحسب الوضع األمني. 
نتائج جيدة على األرض، إذ أعلن الجيش أن العام الماضي ومنذ "حارس 

 األكثر هدوءاً في الجنوب منذ أكثر من عقد.  العام األسوار"، كان
  وعلى عكس بينت الذي قاطع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، من

أمر وهذا  ،مع السلطة الفلسطينية حوارتوقع أن يستمر لبيد بفتح قنوات مال
ركية. باإلضافة إلى أن بايدن ذاته سيزور أبو مازن يهم أيضاً لإلدارة األمم

في مناطق السلطة، وسيمنح بعض العناوين التي لن تكون مريحة للحكومة 
 في إسرائيل. 

 ال يكفيغالء المعيشة: الكالم 
 السياسية والدبلوماسية، سيكون على و إلى جانب جميع القضايا األمنية

غالء المعيشة وارتفاع األسعار ، وخصوصاً قضايا داخليةلبيد التعامل مع 
 هذا الموضوعأن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو فقد اعتبر في السوق. 

كانت زيارته األولى في الحملة االنتخابية إلى موقف  انقطة الضعف، لذ هو
وأكد أنه سيحارب غالء المعيشة. وحتى وقت قصير، من ، مجمع "المالحة"

خرى بسبب عدم لبيد هو من هاجم نتنياهو مرة تلو اُ أنتذكير، المهم ال
محاربة غالء المعيشة، ويتوقع أن تنعكس الصورة في الفترة القريبة. وفي 

عي لبيد أن نتنياهو لم يحارب غالء جميع األحوال، من المتوقع أن يدّ
ذكر أن التي أمضاها في رئاسة الحكومة. ويُ 12األعوام الـوال المعيشة ط

 كبير في األسعاري العام الذي تشكلت فيه هذه الحكومة كان هناك ارتفاع ف
 في كل العالم بسبب التضخم المالي بعد انتهاء اإلغالقات بسبب الكورونا. 

 لبيد، الذي ترك حتى اليوم موضوع ال يكفي، وعلى  نتنياهوضد  لكن الكالم
ن أليبرمان ليتلقى النار وحيداً،  غالء المعيشة المؤذي لوزير المال أفيغدور

والدفع قدماً بخطوات  اريبايإلى جانب وزيرة االقتصاد أورنا ب يتدخل
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ها في تشارك التي. ففي الحكومة الحالية، النحداردراماتيكية بهدف وقف ا
خرى رأسمالية، كان من الصعب على الوزراء إجراء أحزاب اشتراكية وأُ

األسعار.  خفض أن تؤدي إلى ،دعائهمبحسب ا ،تغييرات جدية من شأنها
ر بعد غالء سعر الخبز غي، فلن يكون لدى لبيد الكثير من الوقت للتفكيرو

ب بسبب غالء سعر القمح، من المتوقع أن ترتفع أسعار الحليب في المراقَ
من المتوقع وشيكل لليتر.  8ارتفع إلى ما يعادل  دا الوقود فقوقت قريب، أمّ

ة بنسب ، تدريجيًا،األسعار شركة الكهرباء أن ترفع األسبوع المقبلخالل 
 .٪13تصل إلى أكثر من  قد عالية

 لبيد لجلسة الحكومة األولى يوم األحد. وباإلضافة إلى اللقاء  ستعدحالياً، ي
مع منسق األسرى والمفقودين، سيكون لديه جلسات أخرى مع رئيس 

ع األسبو خاللفر سيساوالشاباك رونين بار، والملحق العسكري آفي غيل. 
في زيارته السياسية األولى، إلى باريس ويلتقي مقربين من  ،المقبل

، لكن لبيد قررها بينت هذه الزيارة وتجدر اإلشارة إلى أن .الرئيس ماكرون
 هو من سيقوم بها. 

  قصيرة بشكل ، كما أشرنا في البداية ،والية لبيدمن الممكن أن تكون
مقعداً، على  61إن استطاع معسكر نتنياهو الحصول على ؛ فاستثنائي
السابقة، سيعود زعيم المعارضة إلى  خالل الجوالت األربع جرىعكس ما 

لم يحصل  فإذاذلك، من رغم على ال. والعام الحكم بعد استراحة عام ونصف
فقط: انتخابات إضافية، أو نجاح لبيد مرة  احتماالنهذا سيكون هناك 

هذه المرة، و. مجموعة واسعة من األحزاب شملحكومة تخرى بتشكيل أُ
 أن تستمر لفترة أطول.  ليأم
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تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في مدونة 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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 صدر حديثاً 
 

 قطع الطريق على فلسطين: تاريخ سياسي،
 من كامب ديفيد إلى أوسلو

 
 سِث أنزيسكا: تأليف

 يف بولونسكي –يشغل منصب أستاذ مشارك في كرسي محمد س. فارس  سِث أنزيسكا،المؤلف: 
 وركنيوي" صحيفة في كتاباته نُشرت. الجامعية لندن كلية في اإلسالمية – اليهودية العالقات

 ."بوكس أوف ريفيو نيويورك" دورية وفي ،"تايمز
 
 
 

 

 

 الداخلية لإلرهاصات توثيقٍ على … حصلنا أن يسبق لم … "
 تالسياسا …بلورة سياق في واإلسرائيلية األميركية للحكومات

 بللشع الوطنية التطلعات تحقّق أمام الطريق سدّ إلى هدفت التي
 رشيد ."الفرصة هذه لنا يوفّر المهم الكتاب وهذا. الفلسطيني

 الخالدي

منذ أكثر من أربعين سنة، عقدت إسرائيل معاهدة سالم مع مصر، 
يُنظر إليها على نطاق واسع، كانتصار للدبلوماسية األميركية في 

 نالشرق األوسط. لكن يبقى الفلسطينيون بال دولة حتى يومنا هذا. إ
كيفية استمرار حالة انعدام الدولة للفلسطينيين والسبب الكامن 
وراءه هما جوهر أسئلة كتاب سيث أنزيسكا الرائد، الذي يستكشف 
 فيه اإلرث المعقد لالتفاقية التي توسط فيها الرئيس جيمي كارتر.

وبناء على مصادر دولية رُفعت عنها السرية حديثاً، ومن خالل 
لسياسي المخضرم، والبحث األصلي الموسع، الجمع بين التحليل ا

ومقابالت مع دبلوماسيين وقدامى المحاربين العسكريين، والقادة 
الشعبيين، يرسم "قطع الطريق على فلسطين" ظهور ما يسمى "عملية 
السالم" في الشرق األوسط، بما في ذلك إنشاء مسار منفصل 

صراع وجريئاً ل للتعامل مع قضية فلسطين، كما يقدم تفسيراً جديداً
 مشحون جداً من أجل تقرير المصير.
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